
ZÁPIS č. 4/4/2015 

z  jednání finančního výboru 

konaného dne 20.4. 2015 od 18.00 na Městském úřadě v Roztokách 
 

 

Přítomni:  Roman Jandík, Milan Svoboda, Tomáš Rozkydal, Martin Vašků, Miroslava Hyská, 

Vladimír Fučík, a Dita Walterová 

Omluveni: Tomáš Ivan, František Klíma, Martin Kohout 

Hosté: - 

 

 

Na programu jednání byly následující body: 

 

1. Čerpání rozpočtu za leden a únor 2015 

2. Čerpání rozpočtu za březen 2015 

3. Návrh rozpočtových opatření 

4. Účetní výkazy za rok 2014 

5. Různé – vily v Tichém údolí 
 

Program byl schválen všemi přítomnými  (5) 

 

 

K bodu 1) 

  

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za leden a únor 2015, které FV vzal na 

vědomí. 

 

K bodu 2) 

 

Členům výboru bylo rozesláno čerpání rozpočtu za březen 2015. Diskutovány byly daňové 

příjmy, které prozatím nedosahují čtvrtletního očekávání. 

FV doporučilo, aby na příští jednání byl předložen návrh rozpočtového opatření na finanční 

vypořádání minulých let § 6402, kdy město obdrželo doplatek za volby konané v roce 2014. 

 

Po projednání FV vzal příjmovou část rozpočtu na vědomí. 

 

Ve výdajové části se hlasovalo o návrhu usnesení FV č 11/2015. 

FV žádá, aby na další jednání byla předložena statistika počtu rodičů pobírajících 

příspěvek za neumístění dítěte do MŠ. 

Hlasování: Pro: Všichni přítomní (5) 

 

V průběhu projednávání přišel pan Rozkydal. Počet přítomných členů 6. 

 

Po projednání vzal FV výdajovou stránku na vědomí. 

 

K bodu 3) 

+ 

Členům výboru byly předloženy dva návrhy rozpočtových opatření. 
 

Návrh rozpočtového opatření č. 8/2015 si vyžádala havárie vody v ulici Nádražní, kde u 

objektu č.p. 21 praskla vodovodní přípojka( až za vodoměrem) a došlo k úniku 2 396 m3 

vody. Město požádalo Severočeské vodovody o prominutí úhrady stočného, ale je nutné 

uhradit vodné ve výši 80 000,- Kč. Z tohoto důvodu je navrhováno rozpočtové opatření 



spočívající v přesunu částky 80 000,- Kč z neadresné rezervy rozpočtu do § 3612(bytové 

hospodářství)pol. 5169.  

 

Po projednání tohoto návrhu hlasoval FV o dvou návrzích usnesení. 

 

Návrh usnesení FV č. 12/2015:   

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v přesunu částky 80 000,- 

Kč z neadresné rezervy rozpočtu do § 3612(bytové hospodářství)pol. 5169.  

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6) 

 

Návrh usnesení FV č. 13/2015: 

FV doporučuje ZM uložit MU provést revizi stavu vodovodních přípojek a rozvodů 

v objektech města. 

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6) 

 

Návrh rozpočtového opatření č. 9/2015 se týká navýšení § 4351 na příjmové i výdajové 

stránce. Navýšení je potřebné pro zajištění obědů pro seniory v době prázdnin. V současné 

době vaří obědy pro seniory školní jídelna a lidé hradí náklady za obědy přímo tam. V době 

prázdnin je potřeba zajistit náhradní přípravu obědů. Domluveny byly obědy z domova 

Alzheimer. Způsob úhrady bude ale jiný, než u školní jídelny. Senioři budou hradit obědy 

přímo pečovatelské službě, která zajišťuje i rozvoz a tím i projdou pokladnou města. Zároveň 

se bude domovu Alzheimer hradit faktury za přípravu obědů. Navýšit tak je třeba příjmovou 

položku 2111 v § 4351 a výdajovou položku 5169 v § 4351 o 50 000,- Kč. 

 

FV hlasoval o návrhu usnesení FV č. 14/2015: 

FV doporučuje ZM schválit rozpočtové opatření spočívající v navýšení příjmů v § 4351 

pol. 2111 o 50 000,- Kč a výdajů v § 4351 pol. 5169 o 50 000,- Kč. 

Hlasování: Pro: všichni přítomní (6) 

 

K bodu 4) 

 

Členům výboru byly předloženy účetní výkazy (rozvaha, výkaz zisku a ztrát a příloha 

k rozvaze) za rok 2014. 

 

Při projednávání požádal FV o rozpis rozvahových účtů 315 a 321 a nákladového účtu 548. 

 

Po projednání FV hlasoval o dvou návrzích usnesení FV. 

 

Návrh usnesení FV č. 15/2015: 

FV doporučuje ZM schválit Rozvahu města Roztoky za rok 2014. 

Hlasování: Pro: (6) 

 

Návrh usnesení FV č. 16/2015: 

FV doporučuje ZM schválit Výkaz zisku a ztrát města Roztoky za rok 2014. 

Hlasování: Pro: (6) 

 

K bodu 5) 

 

Finančnímu výboru byla předložena studie využití vil v Tichém údolí spolu s hrubým 

odhadem nákladů na jejich rekonstrukci. 

 

 

 



Po projednání FV hlasoval o dvou návrzích usnesení. 

 

Návrh usnesení FV č. 17/2015: 

FV doporučuje MÚ zabývat se dotačními tituly, které by alespoň částečně financovaly 

rekonstrukci vil. 

Hlasování: Pro: (6) 

 

Návrh usnesení FV č. 18/2015: 

FV doporučuje ZM vypracovat nákladovou studii na rekonstrukci vil dle jednotlivých 

variant využití, která by obsahovala rekonstrukci zahrady, okolní infrastruktury, sítí a  

budoucích nákladů souvisejících s užíváním. 

Hlasování: Pro: (6) 

 

FV na jednání nedostal účetní výkazy příspěvkových organizací a žádá jejich předložení na 

další jednání. 

 

 

18.5.; 15.6.; 24.8.; 14.9.; 19.10; 16.11; 7.12. 

 

 

 

Jednání ukončeno v 19.40 hod. 

Další jednání je plánováno na pondělí 18.5.2015 od 18.00 

Zapsala: Dita Walterová 

Zápis ověřil: Roman Jandík 

 

 

 

 

 

 
   
 

 


